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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 

1. Karakteristik e-book interaktif hasil pengembangan adalah e-book interaktif 

pada materi kesetimbangan kimia berbasis representasi kimia: 

a. Memiliki struktur (konstruksi) yang hampir sama seperti buku teks. 

b. Dapat dibaca dengan atau tanpa menggunakan internet. 

c. Dikembangkan untuk siswa agar dapat meningkatkan interaksi aktif antara 

siswa dengan sumber belajar yang mereka gunakan. 

d. Berisi indikator pembelajaran dan materi yang mengacu pada kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). 

e. Berisi materi pembelajaran yang dibagi ke dalam sub-sub bagian materi. 

f. Dilengkapi dengan fenomena-fenomena kesetimbangan kimia yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 

g. Dilengkapi dengan gambar, animasi atau video yang sudah memenuhi ke-

tiga level representasi kimia untuk mendukung penjelasan dari materi yang 

ada di dalam e-book interaktif tersebut. 

h. Dilengkapi dengan latihan soal dan soal evaluasi yang dibuat interaktif  
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agar siswa dapat mengerjakannya langsung pada e-book interaktif yang 

mereka gunakan dan dapat melihat skor yang mereka dapatkan. 

2. Berdasarkan tanggapan yang dilakukan oleh guru, persentase hasil pada aspek 

kesesuaian isi materi dengan kurikulum dan aspek grafika masing-masingnya 

98,46% dan 98,00% yang semuanya tergolong ke dalam kategori sangat baik. 

3. Persentase hasil tanggapan terhadap aspek keterbacaan e-book interaktif pada 

materi kesetimbangan kimia berbasis representasi kimia oleh siswa adalah se-

besar 86,63%  yang tergolong ke dalam kategori sangat baik. 

4. Faktor-faktor pendukung dalam proses pengembangan e-book interaktif pada 

materi kesetimbangan kimia berbasis representasi kimia adalah sikap ko-

operatif dari pihak sekolah, sikap antusiasme guru dan sikap antusiasme 

siswa/siswi terhadap produk e-book interaktif hasil dari pengembangan yang 

ditampilkan oleh peneliti saat uji coba terbatas. 

5. Kendala-kendala yang dihadapi selama pengembangan produk adalah: 1) ke-

sulitan saat penggunaan program kvisoft flipbook maker karena format file 

yang dapat di input ke dalam program tersebut harus dalam bentuk pdf tidak 

bisa langsung dalam bentuk word, 2) saat mengoperasikan program tersebut 

membutuhkan waktu yang berbeda pada setiap laptop/komputer, 3) tidak 

semua program komputer contohnya seperti program quiz creator/quiz maker 

dapat digabungkan dengan program kvisoft flipbook maker, dan 4) dalam 

tahap uji coba adanya keterbatasan waktu untuk mendapat tanggapan siswa 

terhadap aspek keterbacaan. 
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B. Saran 

 

 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian yang telah di-

lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai e-book interaktif pada 

materi kesetimbangan kimia berbasis representasi kimia berupa uji coba 

produk untuk mengetahui kelayakan e-book interaktif ini.  

2. Perlu dikembangkan penelitian sejenis dengan materi yang berbeda dan 

menyertakan lebih banyak fenomena tentang konsep materi dalam kehidupan 

sehari-hari dan menambahkan gambar, animasi atau video serta soal-soal 

yang interaktif terkait dengan materi dalam e-book interaktif yang dikem-

bangkan. 

3. Dalam pengembangan e-book interaktif perlu untuk mempersiapkan waktu 

yang cukup dalam penyusunan e-book interaktif tersebut baik dari materi 

maupun gambar, animasi atau video yang mendukung materi tersebut. 

4. Dalam pengembangan e-book interaktif perlu untuk mencari program-

program flipbook maker yang terbaru dan dapat digabungkan dengan 

program-program komputer yang lainnya. 

5. Dalam penyusunan e-book interaktif perlu untuk lebih mempelajari program-

program yang mendukung penyusunan e-book interaktif seperti program 

flipbook maker, macromedia flash, iSpring quiz creator, dan avogadro agar 

hasil dari e-book yang dikembangkan menjadi lebih menarik dan interaktif. 

6. Dalam tahap uji coba e-book interaktif hasil pengembangan perlu adanya per-

timbangan dalam memilih sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang 
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cukup untuk mendukung pelaksanaan uji coba e-book tersebut seperti keter-

sediaan laptop, LCD, komputer atau sumber listrik yang memadai. 

 

 

 


